
คูมื่อในการใช้ ZOOK’s Z-Size 

/.ด้านลา่งแสดงลงิค์ในการเข้าสูโ่ปรแกรม sizing ของ ZOOK (Z-size) 

https://portal.zookdisk.com/live/Account/Login?ReturnUrl=%2Flive%2FConfigurations%3Fenvironment%3Dlive%26theme%
3DDefault&environment=live&theme=Default 
 

2.เมื<อคลกิที<ลงิค์แล้วจะนําไปสูเ่บราว์เซอร์ที<แสดงด้านลา่งนี F 

 a. ในกรณีที<เป็นการเข้าใช้ครั Fงแรก คลกิที< “New here?  Create an account” 

 b. ในกรณีที<เป็นการกลบัมาใช้งานอีกครั Fง กรอกอีเมลและรหสัผา่น (หรือให้เบราว์เซอร์ของคณุจําข้อมลูไว้) 

 



 c. กรอก e-mail account ของคณุ 

 d. กรอกรหสัผา่น โดยรหสัผา่นต้องประกอบไปด้วย 

  i. ตวัอกัษรอยา่งน้อย R ตวัอกัษร 

  ii. ต้องประกอบด้วยตวัเลข 

  iii. ต้องประกอบด้วยตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่อยา่งน้อย / ตวั 

  iv.ต้องประกอบด้วยตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่อยา่งน้อย / ตวั 

  v.ต้องประกอบด้วยตวัอกัษรพิเศษอยา่งน้อย / ตวั (เชน่ $, &, % เป็นต้น) 

V.โปรแกรมนี Fจะสง่ลงิค์ไปยงัอีเมลของคณุ 

 a. จดุประสงค์ของลงิก์คือเพื<อยืนยนัวา่คณุเป็นคนจริงและคณุไมไ่ด้สร้างบญัชีโดยใช้อีเมลของบคุคลอื<น 

 b. คลกิที<ลงิค์จะนําคณุไปสูห่น้าจอเชน่ด้านลา่งนี Fซึ<งคณุสามารถเข้าสูร่ะบบได้ 

 

Y.โปรแกรม Z-Size มี Y หน้ายอ่ย ได้แก่ Home (หน้าแรก) , Configurations (การกําหนดคา่), About (เกี<ยวกบั)และ Contact (การ

ตดิตอ่) ในขณะนี F หน้าเพจ Home ,About และ Contact มีข้อมลูพื Fนฐานอยูส่ว่นหนึ<งซึ<งจะถกูเพิ<มและแก้ไขเร็วๆนี F 

5. Configurations Tab (การกําหนดคา่) 

 a. นี<คือแทบ็ที<จะแสดงถงึการ sizing ของโปรเจคของคณุ 

 b. โครงสร้างของ Z-Size คือ การสร้างโปรเจคที<มีการคํานวณ sizing หนึ<งหรือหลายรายการ 

  i.คลกิที< New Project หรือ ปุ่ ม  เพื<อสร้าง sizing project  ใหม ่หรือ 



  ii.คลกิที< Sizing Project ที<มีอยู ่(คลกิที<พื Fนที<ใดก็ได้) เพื<อกลบัไปที<รายละเอียดเพื<อเพิ<มหรือแก้ไขการ sizing 

 
6. สร้าง sizing project ใหม ่

 a. เมื<อคณุเพิ<มโปรเจคใหมร่ะบบจะสร้าง ID โปรเจคใหมโ่ดยอตัโนมตั ิ(เชน่ ZS-00000009) 

 b. จากนั Fนกรอกข้อมลูไปที< Project Name และ Customer / Reference 

 c. Z-Size จะกําหนดวนัที<เป็นวนัที<ปัจจบุนั แตค่ณุสามารถเปลี<ยนแปลงได้หากจําเป็น 

 d. ข้อความสามารถเพิ<มลงใน Project Description เพื<อเป็นรายละเอียดของ sizing project  

e. คณุสามารถค้นหาการ sizing ได้จากที<นี< ดงันั Fนคณุอาจต้องการเพิ<มข้อมลูลงใน Project Name หรือ Customer / 

Reference เพื<อให้งา่ยตอ่การค้นหาในภายหลงั 

f. ทกุโปรเจค จะโหลดการ sizing เริ<มต้นโดยอตัโนมตั ิได้แก่ sizing (1) 

i. คลกิที<นี<เพื<อไปที< sizing model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. การใช้ sizing model 

a. คลกิที< sizing(/) จากหน้าจอ Project info ด้านบนเพื<อแสดง การ sizing ครั Fงแรกของโปรเจค 

 

b. Tag #.  ข้อความที<ปอ้นลงในชอ่งนี Fจะแทนที<การอ้างอิง “sizing (/)” ในรายการทางด้านซ้าย 

c. Revision #.  ข้อความที<ปอ้นในนี Fจะตอ่จาก Tag #   และแสดงเป็นข้อมลูอ้างอิงในรายการทางด้านซ้าย 

d. ตอ่จากนี Fคณุสามารถกรอกข้อมลูใน sizing model ที<เหลือโดยปอ้นข้อมลูแอปพลเิคชนัในสว่น“ sizing input” 

i. หมายเหต:ุ Z-Size จะสามารถคํานวณหาได้ทั Fง MNFA (โดยการปอ้นข้อมลูความจ)ุ หรือความจ ุ(โดยการ

ปอ้นข้อมลู MNFA) 

e. ในสว่นผลลพัธ์จะแสดงทางด้านขวาและคณุจะเหน็ผลคํานวณจากข้อมลูที<ปอ้นทางด้านซ้าย 



f. ด้านลา่งนี Fเป็นตวัอยา่งของหน้าจอที<มีการกรอกข้อมลูอยู ่

g. หากคณุต้องการ sizing อื<น ในโปรเจคเดียวกนั คณุสามารถทําได้โดยใช้ไอคอน  ด้านบนคําวา่ “Project” 

 

 i.ไอคอนแรก (+) จะเพิ<ม sizing model ใหม ่

 ii. ไอคอนที<สอง (-) จะลบ sizing model ที<ถกูไฮไลต์ 

iii. ไอคอนที<สาม ( ) จะสร้างสาํเนาของ sizing model ที<ถกูไฮไลต์และวางไว้ในรายการด้านลา่งของที<ไฟล์ที<

ถกูคดัลอก 

 h. การพิมพ์ 

  i. คลกิที<ไอคอน print ที<ด้านบนจะพิมพ์แผน่ข้อมลูขนาดสาํหรับที<เหมือนกบั sizing model 

 i. บนัทกึและออก 

  i. คลกิที<ไอคอน Save and Exit เพื<อบนัทกึ sizing project ของคณุและนําคณุกลบัไปยงัรายการ Z-Size project 



8. อื<นๆ 

 a. หน้าจอ 

  i. Z-Size มีหลากหลายหน้าตา่ง (ดดู้านลา่ง) หน้าตา่งสามารถเปลี<ยนแปลงได้โดยคลกิที<ไอคอนตวัใดตวัหนึ<ง 

   /.ไอคอนแรก (เมาส์) เป็นตวัเลอืกที<ดีที<สดุหากใช้คอมพิวเตอร์ 

j.ไอคอนที<สอง (นิ Fว) มีไว้สาํหรับหน้าจอสมัผสั หากคณุมีแทบ็เลต็หรือแลป็ทอ็ป อาจเริ<มต้นที<

มมุมองนี F แตค่ณุสามารถเปลี<ยนได้โดยคลกิที<ไอคอนเมาส์ 
V. ไอคอนที<สาม (หน้าจอ)  

Y. ไอคอนที<สี< (โทรศพัท์) มีไว้สาํหรับสมาร์ทโฟน 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


